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YLEISTÄ
Mikkeli-Seura r.y. on Mikkelin kaupungin kotiseutuyhdistys, joka toimii kuntalaisten vapaana
yhteenliittymänä harrastuksen herättämiseksi kotiseutua ja sen kehittämistä kohtaan. Seura järjestää
esitelmätilaisuuksia ja retkiä sekä tekee aloitteita kotiseudun hyväksi. Seura harjoittaa myös
julkaisutoimintaa. Seuran hallinnassa on Elomaan talo kotiseututalona, joka pihapiireineen edustaa
vanhaa puutalorakentamista kaupungissa.
Mikkeli-Seura on Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.
Vuosi 2019 oli seuran 69. toimintavuosi.
JÄSENISTÖ
Seuraan kuului vuoden lopussa 119 henkilöjäsentä. Jäsenmaksu oli 12 euroa. Uusille jäsenille lahjoitettiin
Mikkeli-Seuran korvalusikkapinssi. Yhteisöjäsenenä on Mikke ry ilman jäsenmaksuvelvoitetta, samoin
Mikkeli-Seura on Mikke ry:n yhteisöjäsen ilman jäsenmaksuvelvoitetta.
Jäsenille lähetettiin kaksi jäsenkirjettä vuoden aikana. Muut jäsentiedotteet mm. tapahtumista lähetettiin
sähköpostilla, tiedotettiin seuran kotisivuilla ja Facebook-sivulla ja osasta tapahtumia ilmoitettiin
paikallislehtien järjestöpalstoilla.
JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenet

Leena Hangasmaa
Helena Partanen
Laura Jouhkimo
Pauli Karppinen
Marja-Liisa Kontinen
Anneli Niskanen
Maire Partti
Mikko Pöyry
Eeva Uusitalo
Sinikka Valtonen
Kaisa Voutila (24.3.3019 alkaen)
Tytti Voutilainen

Mikkeli-Seura r.y:n kirjanpidon hoiti Tilitoimisto Rikata Oy. Marja-Liisa Kontinen vastasi taloudenhoitajana
seuran rahaliikenteestä.
MIKKELIN HARRASTAJA-ARKEOLOGIT
Mikkelin Harrastaja-arkeologien toiminta on osa seuran toimintaa. Helena Partanen antoi vuoden aikana
asiantuntija-apua esineiden tunnistamiseen.
TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat Pia Puntanen ja Jarmo Kivinen sekä varalla Leena Paju-Kivinen ja
Jukka Tikka.
KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.3.2019 Elomaan talolla. Kokoukseen osallistui 22 henkilöä.
Kokouksessa käsiteltiin Mikkeli-Seuran toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen
Jalkaväkimuseon johtaja, eversti evp Markku Riittinen piti esitelmän aiheesta ”Tarinoita varuskunnasta”.
Esitelmää oli seuraamassa 23 henkilöä..
Sääntömääräinen syyskokous oli 24.11.2019. Elomaan talolla. Kokoukseen osallistui 21 henkilöä.
Mikkeli-Seura ry:n johtokunnan ja koko seuran puheenjohtajana valittiin jatkamaan Leena Hangasmaa ja
varapuheenjohtajana Helena Partanen. Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä Anneli Niskanen ja Maire
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Partti ilmoittivat luopuvansa johtokunnan jäsenyydestä ja heidän tilalleen valittiin Ismo Funke ja Ulla
Jurvanen.
Muina johtokunnan jäseninä jatkavat Laura Jouhkimo, Pauli Karppinen, Marja-Liisa Kontinen, Mikko
Pöyry, Eeva Uusitalo, Sinikka Valtonen ja Kaisa Voutila. Syyskokouksessa hyväksyttiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Kokouksen jälkeen Kansallisarkiston erityisasiantuntija
Tytti Voutilainen piti esitelmän aiheesta ”Mikkelin poika Siperiassa – K.J. Ehnbergin Siperian
matkakertomus”.
Mikkeli-Seura ry:n johtokunta kokoontui vuoden 2019 aikana kuusi kertaa.
VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT
Valtakunnallisille Kotiseutupäiville Tuusulassa osallistuivat seuran vuosikokousedustajana seuran
puheenjohtaja Leena Hangasmaa ja varalla Helena Partanen, joka osallistui kokoukseen myös Suomen
Kotiseutuliiton valtuutetun ominaisuudessa.
AVUSTUKSET
Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut myönsi seuralle toiminta-avustuksen 600 eur ja
yhteistoimintasopimuksen mukaisen vuosiavustuksen 5000 eur. Lisäksi kamarimusiikkikonsertin
järjestämiseen saatiin 700 euron kohdeavustus.
Etelä-Savon maakuntaliitto luovutti seuralle Savon historiateoksia osia 2/1-7 noin 50 kappaletta kutakin
myytäväksi kotiseututyön tukemiseksi.

VUODEN 2018 TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
Eteläsavolaisten Kotiseutuliiton jäsenyhteisöjen tapaaminen järjestettiin Mikkelissä 16.3.2019.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja järjestivät tapahtuman, jossa vierailtiin Sodan ja rauhan keskus
Muistissa ja Mikkelin klubilla. Vuonna 2019 järjestettiin myös vuorovuosittain pidettävä Suomen
Kotiseutuliiton järjestämä tapaaminen eteläsavolaisille jäsenyhdistyksilleen. Tilaisuus oli 4.4.2019 EteläSavon maakuntaliiton kokoon kutsumana. Marraskuussa Pieksämäellä järjestettiin toinen jäsenyhteisöjen
tapaaminen, johon osallistuivat myös puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Seuran sihteeri ja varapuheenjohtaja osallistuivat Mikkelin kaupungin vuosittaiseen kulttuuritoimijoiden
infotilaisuuteen 17.4.2019.
Mikkeli-Seura ry on mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koordinoimassa Hyvinvoiva asukas
-hankkeessa. Puheenjohtaja Leena Hangasmaa on hankkeen ohjausryhmässä.
Perinteinen vinkkisuunnistus järjestettiin 31. kertaa 20.5. aiheena Euroopan kulttuuriperintöpäivät teeman mukaisesti ”Viihteen ja taiteen tilat.”. Johtokunnan työryhmä Helena Partasen johdolla valmisteli
rastit ja vinkit. Kilpailukuvat vinkkeineen julkaistiin LS Keskiviikko-lehdessä. Kierroksen viimeisellä rastilla,
Elomaan talolla, nautittiin tarjoilusta ja arvottiin palkinnot vinkkisuunnistukseen osallistuneiden kesken.
Vinkkisuunnistukseen osallistui noin 120 henkilöä.
Seura osallistui Miun vanha Mikkeli -facebook-ryhmän tapaamiseen kulttuuritalo Tempossa 6.7.2019
omalla myyntipöydällä.
Varainhankintaa kirja- ja tuotemyynnin osalta harjoitettiin vuoden aikana eri tapahtumissa. Mikkelin torilla
kesäviikonloppuisin järjestettävän Jättikirppiksen järjestäjätaho ystävällisesti lupasi, että Mikkeli-Seura voi
osallistua kirppiksille ilman pöytävuokraa, ja tätä mahdollisuutta käytettiin muutamia kertoja kesän aikana.
Syksyllä seura osallistui jälleen Naisten messuilla Esedun Otavankadun juhlasalissa marraskuussa 2019,
jossa seuralla oli oma myyntipöytä ja hyvä myyntimenestys. Kirjamyyntiä oli
myös Mikkelin kesäyliopiston K.A. Tavaststjernaa käsittelevän Studia Generalia -luennon yhteydessä.
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Merkittävin vuoden 2019 varainhankintatilaisuus oli sellisti Marko Ylösen ja tämän perheen Elomaan talon
hyväksi järjestämä kamarimusiikkikonsertti 22.9.2019. Loppuunmyydyssä konsertissa kuultiin
sooloselloteokset J.S. Bachilta ja Zoltan Kodalylta, pianosooloteos Bachilta sekä sellolle, klarinetille ja
pianolle sovitettu Beethovenin Pianotrio op. 1 no 3 c-molli, jonka esittivät Marko, Tuulia ja Noora Ylönen.
Lisäksi Marko Ylösen isä Heikki piti mielenkiintoisen puheenvuoron Anders Wilhelm Ylösen
elämänvaiheista ja esitteli Elomaan talon rakennuttajan muotokuvan. Tapahtuma oli osa Mikkeli Art
&Design Weekia, ja tapahtumaan saatiin Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden kohdeavustus.
Kesäretkeä Mikkeli-Seura ry. ei vuonna 2019 järjestänyt.
Mikkelinpäivän tapahtuma järjestettiin Elomaan talolla 29.9. Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden
edustaja Susanna Latvala ja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja Jatta Juhola
luovuttivat Mikkeli-palkinnon Ristiinan nuorisoseuralle. Palkinnon luovutuksen ja kakkukahvien lisäksi
tilaisuudessa laulettiin vanhoja koululauluja Juha Lindbohmin säestyksellä. Tapahtumaan osallistui 33
henkilöä.
Vuoden aikana neuvoteltiin Mikkelin museotoimen kanssa useita kertoja Topoteekki -kotiseutuarkisto
verkossa – projektin toteuttamisesta. Seuran johtokunnassa toimi myös Topoteekkityöryhmä. Tälle
haettiin myös apurahaa Suomen kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastosta, mutta hanketta ei rahoitettu.
Topoteekkia ja seuran toimintaa esiteltiin mm. Yhteisen muistimme jäljillä -seminaarissa Mikkelin
pääkirjastossa 20.11.2019.
Seuran jäsenille tiedotettiin vuoden aikana sähköpostilla seuran toimialaan liittyvistä tapahtumista ja
muista ajankohtaisista asioista.
LAUSUNNOT
Seura antoi Mikkelin kaupungille toimintavuoden aikana kuusi lausuntoa kaavoituksesta ja yhden
museotoimeen suunnitelluista leikkauksista. Johtokunnan jäsen Eeva Uusitalo oli vastuussa lausuntojen
antamisesta.
SUOMEN KOTISEUTULIITTO
Leena Hangasmaa valittiin Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon 9.8.2019 alkavalle toimikaudelle EteläSavon edustajana Etelä-Savon kotiseututoimijoiden maakunnallisessa kokouksessa Etelä-Savon
maakuntaliitossa huhtikuussa 2019.
SEURAN TOIMINTA INTERNETISSÄ
Mikkeli-Seuran omat kotisivut ovat osoitteessa www.mikkeliseura.fi. Sivuja päivittää Leena Hangasmaa.
Facebookissa Mikkeli-Seuran sivulla oli vuodenvaihteessa noin 630 seuraajaa. Vuoden aikana täyttyi 500
seuraajan rajapyykki, ja seura lahjoitti 500. tykkääjälleen palkinnon. Internet- ja Facebook-sivustojen
kautta informoitiin Mikkelin erilaista kulttuuri- ja muista tapahtumista ja historiasta.
Seuran sivuilla on toimintaan, seuran tuotteisiin, Elomaan taloon, jäsenistöön ja Mikkelin historiaan
liittyvää materiaalia. Sivuilla on myös aktiivisia toimintoja kuten palautelomake, tuotteiden tilauslomake ja
uuden jäsenen liittymislomake. Mikkeli-Seuran jäsenet voivat antaa sivuille materiaalia vaikuttaen niiden
sisältöön.
SEURAN TUOTTEET
Seuran tuotteita on myyty mm. seuran tilaisuuksissa Elomaan talolla, kaupungin matkailuneuvonnassa ja
museoiden museokaupoissa sekä muissa tilaisuuksissa.
Tuotteita ovat kirjat, kaksi postikorttisarjaa joista uusin julkaistiin vuonna 2019 Mikkelin museoiden
valokuvista, korvalusikkapinssi ja Sprengtportenin manööverikarttajuliste, jota myydään myös
kehystettynä. Seuran tuotteita ovat myös ”Murtotietoja Mikkelistä” -kirjan näköispainos, Hillevi Vesterisen
”Lemmittyjen leposijat” -kirja ja Helmi Usmalan ”Piirsin Mikkeliä” -kirjan näköispainos. Seuran kautta voi
hankkia myös Mikkelin kaupungin historiateoksia (neljä erilaista). Mennyttä Mikkeliä etsimässä - Mikkeli
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postikorteissa 1894 – 1939 -kuvakirja on tuotettu Mikkelin Postimerkkeilijät ry:n kanssa. Seuralla on myös
painettu esite. Lisäksi seura myy Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon maakuntaliiton kotiseututyön
tukemiseksi lahjoittamia Mikkelin kaupungin, maalaiskunnan ja Savon historiateoksia.

Myytävien tuotteiden varasto Elomaan talolla inventoitiin tammikuussa 2019 ja päätettiin jatkaa
vuosittaista inventoitikäytäntöä tästä eteenpäin.
ELOMAAN TALO
Elomaan talonhoitajana toimi Eija-Riitta Gustafsson.
XAMKin talotekniikan opiskelija Joonas Järvisen opinnäytetyö Elomaan talon energiaselvityksestä
valmistui aivan vuoden 2019 lopussa.
Elomaan talon ulko-ovien lukkoja on korjautettu vuoden aikana. Loppuvuodesta tarkistutettiin ja
kunnostettiin keittiön sähköistys uuden jääkaapin hankinnan yhteydessä. Annika Schaumannin
deponointisopimuksella Elomaan talolle lahjoittama sohvakalusto siirrettiin yhteistyössä kahvila Nandaan
lokakuussa 2019. Pirttiniemenkadun puoleisen naapurin ja Elomaan talon välinen aita kunnostettiin
vuoden 2019 aikana, aitaremontti hoidettiin niin, että naapurin taloyhtiö järjesti remontin ja Mikkeli-Seura
ry. osallistui kustannuksiin.
Elomaan talon hoitoa varten päätettiin perustaa erillinen työryhmä. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden
2019 aikana ja siihen kuuluivat Leena Hangasmaa, Laura Jouhkimo, Maire Partti, Eija-Riitta Gustafsson,
Juha Häyrinen, Kirsti Kovanen ja Esa Kohvakka. Arkkitehti Kirsti Kovanen teki keväällä 2019 työohjeen
Elomaan talon puukorjauksia ja maalausohjeen. Maalausprojekti täytyi siirtää vuodelle 2020
työvoimapulan vuoksi.
Elomaan talon vuokraushinnat olivat: minimihinta (alle 4 tuntia) 25 euroa, puolipäivävuokra 4 – 8 tuntia 40
euroa, kokopäivävuokra 100 euroa ja viikonloppuvuokra 160 euroa perjantai klo 18 – sunnuntai klo 12.
Elomaan talon peruuttamattomasta viikonloppuvarauksesta (pe - su) laskutetaan tilan varaajalta 50
euroa, ellei varausta ole peruttu vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin. Muut varaukset laskutetaan
kokonaisuudessaan, mikäli varausta ei peruta viikkoa aikaisemmin. Elomaan talon varaukset hoitaa
Mikkelin kaupungin virastotalon yhteispalvelupiste.
Elomaan taloa käytettiin vuoden aikana 166 tilaisuuden pitopaikkana. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui noin
3125 henkilöä.
Mikkeli-Seura ry ylläpitää Elomaan taloa Antti Elomaan kanssa tehdyllä, toistaiseksi voimassa olevalla
käyttöoikeussopimuksella. Vuoden aikana neuvoteltiin Antti Elomaan kanssa sopimuksen ehdoista ja
Mikkeli-Seura ry. velvoitettiin ottamaan vastuulleen myös talon kiinteistövero.

